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KODEX NA PODPORU BOJE PROTI DEZINFORMACÍM

VÍCE ZDE

Komise zveřejnila pokyny, jak bude posílen
kodex zásad boje proti dezinformacím. Tento
kodex je prvním svého druhu a je posílen tak,
aby potíral dezinformace.

stup k údajům pro výzkumné pracovníky.
 Rámec pro sledování založený na jasných
klíčových ukazatelích výkonnosti by měl
být zdokonalen.

Kodex na podporu boje proti dezinformacím

Centrum pro transparentnost

Kodex bude vyzývat k větším závazkům
ze strany signatářů. Ti by měli na základě solidního rámce pro sledování a na základě ukazatelů výkonnosti omezit finanční pobídky
k dezinformacím, dát uživatelům nástroje
k tomu, aby se zajímali o prevenci jejich šíření, aby spolupracovali s ověřovateli faktů
ve všech členských státech.

Kodex by měl být posílen v těchto oblastech:
 Komise vybídla platformy působící v EU,








online reklamy, služby zasílání soukromých zpráv, aby se připojily k tomuto
kodexu. Součástí by měly být individuálně přizpůsobené závazky, které budou
odpovídat rozsahu a povaze služeb poskytovaných signatáři.
Platformy by měly převzít odpovědnost a
více spolupracovat v oblasti omezování
financování dezinformací. Měla by se
zlepšit transparentnost a zvýšit odpovědnost při umisťování reklamy. Účast subjektů, které dezinformace uveřejňují systematicky, by měla být omezena. Je třeba demonetizovat dezinformace.
Měla by být zajištěna integrita služeb.
Kodex by měl řešit stávající i nově vznikající formy manipulativního chování, díky
nimž se šíří dezinformace (internetoví
boti, falešné účty, organizované manipulační kampaně, krádeže účtů).
Uživatelé by měli mít možnost rozpoznat
dezinformace a upozornit na ně.
Rozsah ověřování faktů by měl být zvýšen
a zároveň by měl být poskytnut lepší pří-
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Signatáři by měli vytvořit centrum pro transparentnost, v němž uvedou, jaké politiky přijali k provádění závazků kodexu a jak budou
závazky prosazovat.

Zřízení stálé pracovní skupiny
Bude zřízena stálá pracovní skupina, které by
předsedala Komise. Skupina se bude skládat
ze signatářů, zástupců Evropské služby
pro vnější činnost, skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální
služby (ERGA) a skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby
(EDMO), která obdržela více než 11 milionů
eur na vytvoření osmi regionálních center
na pomoc při provádění a rozšiřování její činnosti v členských státech.

Další postup
Kodex zásad byl vypracován v říjnu 2018. Návrh Komise, který se týká aktu o digitálních
službách, zavádí spoluregulační pojistku
pro opatření, která budou zahrnuta do revidovaného a posíleného kodexu. Přístup EU
k boji proti dezinformacím je zakořeněn
v ochraně svobody projevu a v zajištění otevřené demokratické diskuse. Jeho cílem je
zajistit větší transparentnost a odpovědnost
v online prostředí a posílit postavení občanů.
Komise vyzve signatáře kodexu, aby kodex
posílili tak, aby to bylo v souladu s pokyny.
Signatáři by měli na podzim předložit návrh
revidovaného kodexu. Komise letos navrhne
právní předpis ke zvýšení transparentnosti
politické reklamy. (EC 1)
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OCHRANA ROZPOČTU EU
Komise potvrdila, že Úřad evropského veřejného žalobce zahájí činnost 1. června. Ten je
odpovědný za vyšetřování a stíhání trestných
činů proti rozpočtu EU. Je to vůbec první úřad
s nadnárodní působností. Bude vyšetřovat a
stíhat podvody a trestné činy z těchto oblastí:
 podvody týkající se výdajů a příjmů,
 podvody v oblasti DPH nad 10 milionů
eur (týkající se dvou nebo více členských
států),
 praní peněz, jejichž původ je z finančních
prostředků EU,
 korupce nebo zneužívání veřejných prostředků,
 účast na zločinném spolčení, je-li činnost
zaměřena na páchání trestných činů proti rozpočtu EU.
Unijní úřad může vyšetřovat a stíhat i jinou
nezákonnou činnost proti rozpočtu EU.
Úřad bude vyšetřovat nezávisle na Komisi,

VÍCE ZDE
ostatních orgánech a institucích EU i členských státech. Bude spolupracovat s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
(OLAF), Agenturou EU pro justiční spolupráci
v trestních věcech (Eurojust) a Agenturou EU
pro spolupráci v oblasti prosazování práva
(Europol). Lze očekávat, že Úřad evropského
veřejného žalobce bude vyšetřovat přibližně
3 000 případů ročně.

Další informace
Úřad evropského veřejného žalobce, který je
financovaný z rozpočtu EU, je prvním nadnárodním úřadem veřejného žalobce s pravomocí provádět trestní vyšetřování a stíhání.
Posílené spolupráce se účastní 22 členských
států EU a za každý stát zde pracuje jeden
evropský žalobce. Úřad sídlí v Lucemburku a
v čele stojí evropská nejvyšší žalobkyně Laura
Codruța Kövesiová. (EC 2)

PODPORA PRO 12 STÁTŮ Z PROGRAMU SURE
V rámci sedmé splátky vyplatila Evropská komise dvanácti členským státům EU 14,137
miliardy eur finanční podpory z nástroje SURE.
Finanční prostředky získaly tyto státy:
 Belgie 2 miliardy eur,
 Bulharsko 511 milionů eur,
 Kypr 124 milionů eur,
 Řecko 2,54 miliardy eur,
 Španělsko 3,37 miliardy eur,
 Itálie 751 milionů eur,
 Litva 355 milionů eur,
 Lotyšsko 113 milionů eur,
 Malta 177 milionů eur,
 Polsko 1,56 miliardy eur,
 Portugalsko 2,41 miliardy eur a
 Estonsko 230 milionů eur.
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VÍCE ZDE

Půjčky pro členské státy
Bulharsko a Estonsko obdržely finanční prostředky z tohoto nástroje poprvé. Ostatních
deset zemí získalo půjčky z nástroje SURE již
dříve.
Půjčky pomohou členským státům řešit zvýšení veřejných výdajů na zachování zaměstnanosti v souvislosti s covid-19, pokryjí náklady spojené s financováním vnitrostátních režimů zkrácené pracovní doby a podobných
opatření. Suma poskytnutá členským státům
ve formě půjček vzrostla na 90 miliard eur.
Emise sestávala ze dvou tranší sociálních dluhopisů v celkové výši 14,137 miliardy eur se
dvěma odlišnými splatnostmi, přičemž 8,137
miliardy eur je splatných v červenci 2029 a
6 miliard eur je splatných v lednu 2047. (EC4)
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KREATIVNÍ EVROPA
Komise zahájila nová opatření na podporu
kulturních a kreativních odvětví v Evropě i
mimo ni.

Kreativní Evropa 2021–2027
Program Kreativní Evropa 2021–2027 disponuje v prvním roce 2021 rozpočtem ve výši
300 milionů eur. Finance pomohou odborníkům a umělcům ve všech kulturních odvětvích při spolupráci napříč obory a hranicemi.
Cílem je, aby oslovili nové publikum. Rozpočet
programu na sedm let činí 2,4 miliardy eur a
v porovnání s předchozím obdobím to je
o 63 % více. Program si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost kulturních odvětví, podpořit větší ekologičnost, digitalizaci a inkluzi. Je
potřeba posílit odolnost a oživení kulturních
odvětví v souvislosti s pandemií covid-19.

Společné cíle pro rok 2021
Program se zaměřuje v tomto roce na nadnárodní tvorbu, oběh a propagaci evropských
děl po celém světě, inovace napříč odvětvími
a snadnější přístup k financování díky vyšší
míře spolufinancování ze strany EU. Projekty,
které budou podpořeny z tohoto programu,
musí respektovat genderovou rovnost a závazky EU v oblasti životního prostředí.
Program MEDIA podpoří rozvoj a distribuci

VÍCE ZDE
filmů a audiovizuálních děl zajímavých v mezinárodním měřítku, v Evropě i mimo ni. Podpoří talenty a řídí cílená opatření na zvýšení mediální gramotnosti a plurality a svobody sdělovacích prostředků.

Opatření v programu Kreativní Evropa:
 Překlady literárních děl a rozvoj vydava-

telských partnerství,
 Udílení cen EU v oblasti literatury, hudby,
architektury a kulturního dědictví
 Posílení dostupnosti a viditelnosti evropských audiovizuálních děl
 Podpora inovativních přístupů k tvorbě,
distribuci a propagaci obsahu
 Podpora mediální gramotnosti a plurality
a svobody sdělovacích prostředků
Podpora EU pro kulturní a kreativní odvětví
byla sdružena do samostatného programu
financování s názvem Kreativní Evropa. Program zahrnuje složku KULTURA (všechny oblasti kulturních a kreativních odvětví), MEDIA
(podpora audiovizuálnímu a filmovému odvětví), MEZIODVĚTVOVÁ složka (příležitost
pro spolupráci mezi jednotlivými odvětvími).
Programu se v období 2014–2020 účastnilo
na 41 zemí, bylo uděleno více než 13 000
grantů a z každého mělo prospěch vícero
organizací. (EC 3)

Týdenní zasedání Komise

Přehled ekonomických událostí v EU
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OPATŘENÍ K PŘEKONÁNÍ KRIZE ZPŮSOBENÉ COVID-19
Vedoucí představitelé skupiny G20 se zavázali,
že přijmou opatření k urychlení ukončení krize
covid-19 na celém světě a zároveň se budou
snažit o zajištění lepší přípravy na budoucí
pandemie. EU chce usnadnit používání nucených licencí, licencí na vývoz do všech zemí,
které nemají výrobní kapacitu. (EC8)

V rámci WTO předloží EU návrh zaměřený
na:

VÍCE ZDE

s nízkými příjmy bez zisku a do zemí se středními příjmy za nižší ceny. Tyto dodávky se
uskuteční skrze nástroj COVAX. V roce 2022
by to mělo být 1 miliarda dávek. Prostřednictvím COVAX usiluje tým Evropa o darování
100 milionů dávek očkovacích látek zemím
s nízkými a středními příjmy do konce roku.
Tým Evropa investuje do vybavení, které Africe umožní vyrábět vlastní vakcíny na kontinentu. Afrika dnes dováží 99 % vakcín.

 Usnadnění používání povinných licencí

v době krizí (pandemie)
 Podpora rozšiřování produkce
 Usnadnění obchodu a omezení vývozních

restrikcí

Včasné odhalení ohniska nákazy
Členové skupiny G20 uvedli, že je nutné řešit
mezeru ve financování Akcelerátoru ACT, nástroje globální spolupráce s cílem urychlit
vývoj, výrobu a rovný přístup k testům, léčebným prostředkům a očkovacím látkám proti
covid-19. Dále je zapotřebí systémů včasného
varování, dohledu a spuštění intervencí, které
se budou týkat nových virů i jejich mutací.
Země budou moci rychleji odhalit ohniska
nákaz a reagovat na ně. Je potřeba zajistit rovný přístup k očkovacím látkám a podporovat
země s nízkými a středními příjmy.

COVAX
Společnosti BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson a Moderna by měly do konce roku
2021 dodat 1,3 miliardy dávek vakcín do zemí

Celosvětový summit o zdraví
Na celosvětovém summitu o zdraví, který se
uskutečnil 21. května, se sešli vedoucí představitelé skupiny G20, vedoucí mezinárodních
a regionálních organizací a zástupci celosvětových zdravotnických orgánů, aby se podělili
o zkušenosti získané v souvislosti s pandemií
covid-19, vypracovali a schválili Římské prohlášení zásad. Tyto zásady mohou být vzorem
pro mnohostrannou spolupráci a společná
opatření, aby se předešlo budoucím globálním zdravotním krizím.

Tento summit vychází:
 z dárcovského maratonu, který v loň-

ském roce získal od dárců z celého světa
16 miliard eur na všeobecný přístup
k léčebným prostředkům, testům a očkovacím látkám proti koronaviru a na podporu celosvětového oživení
 z činnosti multilaterálních institucí a rámců (Světová zdravotnická organizace a
mezinárodní zdravotnické předpisy)
 iniciativy a postupy v oblasti zdraví.

Investice EU
Evropská unie investovala 4 miliardy eur
do výzkumu onemocnění covid-19, do výrobních kapacit na vývoj vakcín, vyvezla 240 milionů očkovacích látek. Tým Evropa shromáždil
40 miliard eur na podporu partnerských zemí. (EC 5)

Přehled ekonomických událostí v EU
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DIGITÁLNÍ CERTIFIKÁT EU COVID
Evropský parlament a Rada uzavřely prozatímní dohodu o nařízení, kterým se upravuje digitální certifikát EU COVID. Certifikát by měl být
připraven k použití koncem června, jak bylo
naplánováno.

Digitální certifikát
Digitální certifikát EU COVID je bezplatný,
bezpečný a dostupný každému. Certifikát bude obsahovat údaje o očkování, testování a
uzdravení. Dodržuje základní práva občanů,
včetně ochrany osobních údajů. Občané EU
mají základní právo na volný pohyb v EU.
Certifikát bude dostupný digitálně nebo
v papírové podobě a občanům usnadní cestování. Na úrovni EU bude systém připraven
v nejbližších dnech. Všechny členské státy
musí dále pokračovat v zavádění vnitrostátních systémů, aby celý systém mohl fungovat
co nejdříve. (EC 7)

Digitální certifikát bude obsahovat:
 Údaje o očkování, testování a uzdravení.

VÍCE ZDE
 Lze jej získat v digitální a papírové podo-

bě. Certifikát bude obsahovat digitálně
podepsaný kód QR.
 Lidé jej získají bezplatně. Bude dostupný
také pro osoby očkované ještě předtím,
než vstoupilo v platnost nařízení o digitálním certifikátu.
 Členské státy jej mohou používat
pro vnitrostátní účely.

Držitelé evropského digitálního certifikátu EU
COVID nesmí být členskými státy omezováni
v cestování, pokud omezení nejsou nezbytná
a přiměřená pro ochranu veřejného zdraví.
Komise dále investuje 100 milionů eur
na podporu členských států při poskytování
cenově dostupných testů. Politickou dohodu
musí formálně přijmout Evropský parlament
a Rada. Nařízení vstoupí v platnost dne
1. července. Pro vydávání certifikátů v členských státech může být uplatněno šestiměsíční zaváděcí období. (EC 6)

Didier Reynders
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ZDROJE
EC1: Komise předkládá pokyny k posílení kodexu zásad boje proti dezinformacím, 26.5.2021, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_2585
EC2: Ochrana rozpočtu EU: Úřad evropského veřejného žalobce zahájí svou činnost 1. června, 26.5.2021,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_2591
EC3: Kreativní Evropa: více než 2 miliardy eur na podporu oživení, odolnosti a rozmanitosti kulturních a kreativních odvětví, 26.5.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_2587
EC4: Komise vyplatila dvanácti členským státům 14,1 miliardy eur z nástroje SURE, 25.5.2021, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_2592
EC5: Světoví lídři přijali opatření k překonání krize způsobené onemocněním covid-19 a k zamezení budoucím
pandemiím, 21.5.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_2605
EC6: Digitální certifikát EU COVID: Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o návrhu Komise, 20.5.2021,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_2593
EC7: COVID-19: Digital green certificates, 17.3.2021, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/
coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_en#documents
EC8: Re-open EU, https://reopen.europa.eu/cs/

ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
photo
https://global-health-summit.europa.eu/rome-declaration_cs
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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její
orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.
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